
INFORMACE O PŘÍPRAVĚ 90. MEZINÁRODNÍHO FICC RALLY 

2021 IN

TÁBOR SANTA TECLA

(GUARDA, PONTEVEDRA, GALICIA, ŠPANĚLSKO)

1. - Umístění

Galicie, autonomní společenství v severozápadním Španělsku, je oblast s bohatou 

vegetací a pobřežím na pobřeží Atlantiku. Katedrála hlavního města kraje Santiago de 

Compostela je údajným místem, kde jsou zachovány pozůstatky apoštola Santiaga el 

Mayora, a cílem pro ty, kteří poutají po Camino de Santiago. Západní útesy mysu 

Finisterre byly Římany považovány za konec známého světa.

Kemp Santa Tecla se nachází ve městě A Guarda (11 000 obyvatel), na jihu provincie 

Pontevedra u ústí řeky Miño na hranici s Portugalskem.

Nadmořská výška nebrání tomu, aby Monte de Santa Tecla a Monte Terroso stoupaly 

nad 314 ma 350 m, což umožňuje vynikající výhled, zejména z Monte de Santa Tecla, 

kde si můžete užít ústí řeky Miño, Atlantského oceánu a hory Portugalska a Haliče.

Mezi hojnými archeologickými pozůstatky vyniká castro de Santa Trega. Opevněné 

město s branami na sever a na jih. a vodní nádrže, pece atd.



Město Vigo (300 000 obyvatel) se nachází 60 kilometrů daleko, v dolní části ústí, které 

nese jeho jméno, které je uzavřené. V něm jsou stále viditelné zbytky rozložení silnic, 

domy, kanály přes ostrovy Cíes, důležitý přírodní park Atlantické ostrovy.

Na 80 kilometrech leží Pontevedra (83 000 obyvatel), město na severozápadě 

Pyrenejského poloostrova. Je hlavním městem regionu i provincie Pontevedra a Rías 

Baixas v Haliči. Je to také hlavní město své vlastní obce, které je ve skutečnosti často 

považováno za rozšíření královského města. Je to nejvíce pěší město ve Španělsku. 

Pontevedra má zajímavé turistické návštěvy s architektonickými a kulturními cestami.

Na 105 kilometrech je Sanxenxo (17 200 obyvatel), plážové město ležící na pobřeží 

Galicie. Oblast zalitá Atlantickým oceánem a je považována za hlavní turistické město 

Rías Baixas. Jeho privilegovaná poloha mu dává vynikající klimatické podmínky s 

průměrnou teplotou 15 ° C a také prostředí s nesrovnatelným kouzlem, ve kterém 

vynikají krásné pláže a přírodní krajiny velké krásy.

Santiago de Compostela (100 000 obyvatel), hlavní město autonomní oblasti, je 

vzdálené 125 kilometrů. Je známé jako vyvrcholení poutní cesty Camino de Santiago 

a má být místem, kde leží pozůstatky apoštola Santiaga.

Říká se, že se nacházejí v katedrále v Santiagu de Compostela, vysvěcené v roce 

1211, jejíž propracované vyřezávané kamenné fasády se otevírají na velká náměstí. 

Rok 2021 bude oslavovat svatý rok Compostela, který do města přinese stovky tisíc 

poutníků.

2. - Camping Santa Tecla

Souřadnice: N 41º 53 '55 .42 ”

Kemp Santa Tecla se nachází v A Guarda, jedné z nejdůležitějších turistických oblastí 

v Galicii díky svým archeologickým a krajinným hodnotám.

W 8º 50 '49 .01 "



Nachází se v ústí řeky Miño, přírodní oblasti chráněné sítí Natura 2000, na svazích 

hory Santa Tecla, která je po katedrále v Santiagu druhým nejnavštěvovanějším 

místem v Galicii, kde můžeme navštívit citadelu nebo pevnost ( opevněné město 

typické pro předrománské národy) 1. a 2. století

Užijte si úžasný výhled na přístav A Guarda a na celé ústí řeky Miño s Portugalskem 

vpředu.

Tato stránka má archeologické muzeum, kde jsou vystaveny různé starověké kultury, 

které se usadily v A Guarda. V jeho vitrínách můžete vidět kousky z paleolitu (biface 

nože, trsátka ...), z neolitu (leštěné nože, keramika ...), z doby bronzové (srpy, dýky 

...), z kultury Castreña ( vyřezávané kameny, keramika a bronzové a zlaté šperky) a 

římské časy ( terra sigilatta, dlaždice, amfory, mince ...).

Kemp má mimo jiné:

Instalace

- 500 hřišť

- 8 bungalovů

- 4 Mobil Home

- 4 ložnice

Služby

- Restaurace a bar

- terasa

- Sportovní hřiště

- Bazén

- Herny

- Hřiště

- Supermarket

- 2 bloky toalet a praček.

- Telefony, internet a WiFI

3. - Navrhované datum rally

- 18. - 27. června 2021



4.- Cena registrací

- Dospělí starší 18 let

- Mladí lidé ve věku od 12 do 17 let

- Děti do 12 let

- Fyzická osoba

140 EUR na osobu 85 

EUR na osobu Zdarma

180 €

Cena elektrického připojení (volitelně) je 30 € za celou rally

5. - Vzdálenost do kempu Santa Tecla: autem

Z Madridu

Z Lisabonu

Z Amsterdamu

Z Paříže

Z Říma

Z Vídně

Z Londýna

Z Berlína

6. - Přístup do kempu Santa Tecla letadlem:

- Letiště Vigo

- Letiště Porto

- Letiště v Santiagu 110 km

Vlakem:

- Stanice Vigo

- Porto stanice

- Stanice v Santiagu

•

•

•

•

•

•

•

•

620 km

423 km

2130 km

1628 km

2400 km

2850 km

2 020 km

2660 km

65 km

125 km

55 km

120 km

125 km



Silniční přístup

- Z Tuy na A Guardu přes PO 550 ve vzdálenosti 54 km, na semaforu, vedle San 

Roque Sanctuary, zahněte doleva směrem k řece Miño a kemp je vzdálený 800 

metrů. Bude značeno.

- Z Caminha (Portugalsko) trajektem.

7.- Doporučení

Kontaktovali orgány v této oblasti, jako je Diputación de Pontevedra, starostové 

měst Vigo a A Guarda, kteří mají velký zájem o účast a spolupráci na uvedené akci ve 

fázi konkrétních akcí.

8.- Příprava místa rally

Jedná se o komplex kompletně zrekonstruovaný před 3 lety, pokud jde o (nové) 

sociální zařízení, elektrickou instalaci, restauraci a kavárnu.

Pozemky (500) jsou velmi velké jednotlivé 

světelné zásuvky.

2 hygienické bloky mají bohaté toalety a sprchy s teplou vodou. K dispozici jsou 

kuchyně s pračkami a dřezy. Existují také oblasti pro vyprazdňování chemických 

toalet.

Bude nainstalován velký stan na oslavu různých plánovaných aktivit.

V každém případě záleží na inspekci prováděné členy FICC k tomu určenými.

pevné travnaté půdy a

9. - Výlety během Rally (při plánování)

- Mount Santa Tecla a La Guardia (místní návštěva)

- Ostrov Cies

- Santiago de Compostela

- El Grove, La Toja, Cambados Mejilloneras

- Kaňony řeky Sil (Ribera Sacra)



INFORMACE O NASTAVENÍ SYSTÉMU

90. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2021,

KEMPING SANTA TECLA

(GUARDA, PONTEVEDRA, GALICIA, ŠPANĚLSKO)

1. - Umístění

Galicie, autonomní společenství na severozápadě Španělska, je oblast s bohatou 

vegetací a pobřežím v Atlantiku. Katedrála hlavního města kraje, Santiago de 

Compostela, je údajným místem, kde jsou zachovány ostatky apoštola Santiaga el 

Mayora, a cílem pro ty, kteří poutají na „Camino de Santiago“ (Cesta svatého Jakuba) 

). Západní útesy mysu Finisterre byly Římany považovány za konec známého světa.

Kemp Santa Tecla se nachází ve městě A Guarda (11 000 obyvatel), v jižní provincii 

Pontevedra u ústí řeky Miño, na hranici s Portugalskem.

Nadmořská výška nebrání tomu, aby Monte Santa Tecla a Monte Terroso stoupaly 

nad 314 ma 350 m, což umožňuje vynikající výhled, zejména z Monte de Santa Tecla, 

kde si můžete užít ústí řeky Miño, Atlantského oceánu a hory Portugalska a Haliče.

Mezi hojnými archeologickými pozůstatky vyniká pevnost Santa Trega (neolitická 

opevněná sídla). Opevněné město se dveřmi na sever a na jih. Zbytky rozložení 

silnice, domy, kanály a vodní nádrže, pece atd. jsou v něm stále viditelné.

60 kilometrů odtud je město Vigo (300 000 obyvatel), na dně ústí řeky, které nese jeho 

jméno, a je uzavřeno ostrovy Cíes, důležitým přírodním parkem atlantických ostrovů.

Na 80 km se nachází Pontevedra (83 000 obyvatel), město na severozápadě 

Pyrenejského poloostrova. Je hlavním městem jak „comarca“ (hrabství), tak provincie 

Pontevedra a Rías Baixas v Haliči. Je to také hlavní město své vlastní obce, které je 

ve skutečnosti považováno za rozšíření skutečného města.



Je to nejvíce pěší město ve Španělsku. Pontevedra má zajímavé turistické návštěvy 

na architektonických a kulturních trasách.

Na 105 km je Sanxenxo (17 200 obyvatel), plážové město nacházející se na 

galicijském pobřeží. Oblast zalitá Atlantickým oceánem a je považována za turistické 

hlavní město Rías Baixas. Jeho privilegovaná situace mu dává vynikající klimatické 

podmínky s průměrnou teplotou 15 ° C a také prostředí s nesrovnatelným kouzlem, ve 

kterém vynikají krásné pláže a přírodní krajiny velké krásy.

Santiago de Compostela (100 000 obyvatel), hlavní město autonomní oblasti, je 

vzdálené 125 kilometrů. Je známé jako vyvrcholení poutní cesty Camino de Santiago 

(Cesta svatého Jakuba) a má být místem, kde leží pozůstatky apoštola Santiaga.

Pozůstatky apoštola se údajně nacházejí v katedrále v Santiagu de Compostela, 

vysvěcené v roce 1211, jejíž propracované kamenné vyřezávané fasády se otevírají 

na velká náměstí. V roce 2021 se bude slavit svatý rok Compostela, který do města 

přinese stovky tisíc poutníků.

2. - Kemp Santa Tecla

GPS souřadnice: N 41º 53 '55 .42 ”

Kemp Santa Tecla se nachází v A Guarda, jedné z nejdůležitějších turistických oblastí 

v Haliči pro své archeologické a krajinné hodnoty.

Nachází se uprostřed ústí řeky Miño, přírodní oblasti chráněné Red Natura 2000, na 

svazích hory Santa Tecla, která je po katedrále v Santiagu druhým 

nejnavštěvovanějším místem v Haliči, kde můžeme navštívit cytanii nebo pevnost 

(opevněné město typické pro předrománská města) z 1. a 2. století před naším 

letopočtem a užívejte si působivé výhledy na přístav A Guarda a na celé ústí řeky 

Miño s Portugalskem před.

Tato stránka má archeologické muzeum, kde jsou vystaveny různé starověké kultury, 

které se usadily v A Guarda. V jeho vitrínách můžete vidět kousky z paleolitu 

(oboustranné nože, trsátka ...), z neolitu (leštěné nože, keramika ...), z doby bronzové 

(srpy, dýky ...), z kultura pevnosti (vyřezávané kameny,

W 8º 50 '49 .01 "



keramika, zlato a stříbro) a z doby římské (terra sigilatta, dlaždice, amfory, mince ...).

Kemp má mimo jiné:

Instalace

- 500 hřišť

- 8 bungalovů

- 4 mobilní domy

- 4 pokoje

Služby

- Restaurace a bar

- Barová terasa

- Sportovní hřiště

- Plavecký bazén

- Herny

- Hřiště

- Supermarket

- 2 bloky toalet a praček.

- Telefony, internet a WiFi připojení.

3. - Navrhované datum Rally

- Od 18. do 27. června 2021 (ke studiu).

4.- Poplatky za rally

- Dospělí starší 18 let

- Mládež ve věku 12 až 17 let

- Děti do 12 let

- Svobodný

Cena připojení elektřiny (volitelně) je 30 € po celou dobu

Shromáždění.

140 EUR / na osobu

85 € / na osobu

Volný, uvolnit

180 €

5. - Vzdálenosti od kempu Santa Tecla: autem

• Madrid 620 km



• Lisabon

Amsterdam

Paříž

Řím

Vídeň

Londýn

Berlín

6. - Přístup do kempu Santa Tecla: letadlem

- Letiště Vigo

- Letiště Porto

- Letiště v Santiagu

Vlakem:

- Stanice Vigo

- Stanice Porto (Porto)

- Stanice v Santiagu

Přístup po silnici

- Z Tuy na A Guarda na PO 550 ve vzdálenosti 54 km, na semaforech, vedle svatyně 

San Roque, zahněte doleva směrem k řece Miño a kemp je vzdálený 800 metrů. 

Bude značeno.

- Z Caminha (Portugalsko) trajektem.

•

•

•

•

•

•

423 km

2130 km

1628 km

2400 km

2850 km

2 020 km

2660 km

65 km

125 km

110 km

55 km

120 km

125 km

7.- Doporučení

Byly kontaktovány orgány v této oblasti, jako je rada Pontevedra, starostové měst 

Vigo a A Guarda, kteří mají velký zájem o účast a spolupráci na uvedené akci, 

zatímco jsou ve fázi provádění akcí.

8. - Nastavení místa rally

Jedná se o komplex kompletně zrekonstruovaný před 3 lety, pokud jde o (nové) sociální 

zařízení, elektrickou instalaci, restauraci a kavárnu.

Hřiště (500) jsou velmi prostorná, mají travnatou pevnou podlahu a jednotlivé zdroje 

světla.



2 sanitární bloky mají bohaté toalety a sprchy s teplou vodou. K dispozici jsou 

oblasti s pračkami a kuchyňskými dřezy. K dispozici jsou také prostory pro 

vyprazdňování WC chemických toalet.

Bude postaven velký stan na oslavu různých plánovaných aktivit.

V každém případě inspekci očekávají členové FICC k tomu určení.

9. - Výlety během Rally (průběžné plánování)

- Monte Santa Tecla a La Guardia (místní návštěva)

- Ostrovy Cíes

- Santiago de Compostela

- El Grove, La Toja, Cambados a Mušle

- kaňony řeky Sil / kaňon řeky Sil / (Ribeira Sacra)

INFORMACE SUR LA PŘÍPRAVA 90. MEZINÁRODNÍ 

Rally 2021 FICC

LE CAMPING SANTA TECLA

(GUARDA, PONTEVEDRA, GALICE, ESPAGNE)

1. - Lokalizace

La Galice, autonomní společenství na severozápadě Španělska, je region s bohatou 

vegetací a pobřežím Atlantiku. Katedrála hlavního města kraje Santiaga de 

Compostela se nachází nalevo od zbytků svatého Jakuba Většího a jsou zachovány a 

cíl pro písmo ceux qui a pèlerinage jižně od Camino de Santiago. Západní phalaises 

čepice Finistere jsou považovány za součást Římanů comme la fin du monde connu.

Kemp Santa Tecla se nachází ve městě Guarda (11 000 obyvatel), na jihu provincie 

Pontevedra, v embouchure du fleuve Miño před Portugalskem.

Nadmořská výška na úrovni moře a začátku hory Santa Tecla a hory Terroso de 

s'élever, respektive au-dessus, 314 ma 350 m, s vašimi výsadami, zejména



depuis le Monte de Santa Tecla où vous pourrez profiter de l'embouchure du fleuve 

Miño, l'océan Atlantique et les montagnes du Portugal et de la Galice.

Parmi les vestiges archeologiques abondants il ressort le castro de Santa Trega. C'est 

une petite ville fortifiée avec des ports au nord et au sud, des citernes, des fours, etc.

Na 60 kilometrech leží město Vigo (300 000 obyvatel), na dně řeky, jehož velikost je 

nom, laquelle est fermée. Jsou viditelné jako přídavné lesní cesty, lesní domky, lesní 

kanárské traversant les îles Cies (des îles de l'Atlantique).

Na 80 kilometrech je Pontevedra (83 000 obyvatel) městem na severozápadě 

Pyrenejského poloostrova. C'est la capitale à la fois de la région et de la Province de 

Pontevedra, et des Rías Baixas v Galici. Je to také hlavní město samosprávy, které je 

ve skutečnosti považováno za rozšíření města. C'est la capitale la plus pietonnisée de 

l'Espagne. Pontevedra to des visites touristiques intéressantes avec des itineráře 

architecturaux et culturels.

Na 105 kilometrech je město Sanxenxo (17 200 obyvatel), město Balnéaire ležící jižně 

od Côte de la Galice. Jedná se o zónu baignée par l'ocean Atlantique et, která je 

považována za hlavní město touristique des Rías Baixas. Jsou to privilegovaná místa 

s vynikajícími klimatickými podmínkami, s nízkou teplotou 15 ° C, přestože se jedná o 

prostředí s nesrovnatelným kouzlem v této oblasti, které spočívá na krásných plážích 

a přírodních krajinách velké krásy.

Santiago de Compostela (100 000 obyvatel), hlavní město autonomní oblasti 

Communauté, leží 125 kilometrů. Je to s vrcholným bodem trasy de pèlerinage du 

Camino de Santiago a sčítáním místa nebo zbytku apôtre Santiago.

Ceux-ci se nachází v katedrále v Santiagu de Compostela, vysvěcené v roce 1211, 

kde jsou fasády provedeny v Pierre ouvrent jižně od velkých míst. L'année 2021 na 

oslavu l'Année Sainte de Compostelle qui amènera des centaines de milliers de 

pèlerins dans la ville.



2. - Le Camping Santa Tecla

Coordonnées: N 41 ° 53'55 .42 "W 8 ° 50 '49 .01"

Kemp Santa Tecla se nachází v A Guarda, jedné z nejdůležitějších turistických oblastí 

Galicie pro archeologické hodnoty a výplaty.

Nachází se v prostředí estuaire du fleuve Miño, přírodní zóny chráněné sítí Natura 

2000, jižně od hor Santa Tecla, což je deuxième endroit plus, který jsem navštívil v 

Galici po katedrále v Santiagu, où nous pouvons návštěvník unite cytanie ou un fort 

(petite ville fortifiée typique des villes préromaines) des Ier et IIe siècles av. JC a 

profitez d'une působivé z pohledu ver le port de A Guarda et versut tout l'estuaire du 

fleuve Miño avec le Portugal en face.

Tato stránka obsahuje archeologické muzeum nebo výstavy různých starověkých 

kultur, které jsou instalovány v programu A Guarda. Dans ses vitrines, vous pouvez 

voir des pièces du paléolithique (couteaux à biface, obrázky ...), du néolithique 

(couteaux polis, céramiques ...), de l'âge de bronze (faucilles, poignards ...), la culture 

castriste (pierres sculées, ceramiques et orfèvrerie en bronze et en or) et de l'époque 

romaine (terra sigilatta, tuiles, amfory, monny ...).

Le Camping a entre autres:

Instalace

- 500 stanovišť

- 8 bungalovů

- 4 mobilní domy

- 4 komory

Výhody služby

- Restaurace a bar

- Terasa

- Terény sportu

- Piscine

- Salles de jeux

- Parc de jeux

- Supermarcha

- 2 podložky toalety a stroje na umyvadlo.



- Telefony, internet a WiFI

3. - Navrhněte shromáždění

- Du 18. až 27. června 2021

4. - Prix d'inskripce

- Dospělí od 18 let plus 140 EUR na osobu

- Jeunes mezi 12 a 17 ans 85 EUR na osobu

- Enfants de moins de 12 ans gratuit.

- Jednotlivá osoba 180 €

Prix   de laconnexion électrique (volitelný doplněk) je 30 € za montáž du Rally

5. - Vzdálenost kempu jusqu'au Santa Tecla:

V nákladu:

• Z Madridu 620 km

• Z Lisabonu 423 km

• Z Amsterdamu 2 130 km

• Z Paříže 1 628 km

• Z Říma 2 400 km

• Z Vienne 2 850 km

• Z Londýna 2 020 km

• Z Berlína 2 660 km

6. - Accès au Camping Santa Tecla

Letadlem:

- Letiště Vigo ve vzdálenosti 65 km

- Letiště Porto 125 km

- Letiště v Santiagu na 110 km

Vlakem:

- Gare de Vigo na 55 km

- Gare de Porto 120 km

- Gare de Santiago 125 km



Accès routier

- Od Tuy à A Guarda sur PO 550 au km 54, au feu, à côté du Sanctuaire de San 

Roque, tourner à gauche vers le fleuve Miño a kemp je 800 mètres. Il sera signalé.

- Z Caminha (Portugalsko) trajektem.

7.- Doporučení

Jsou kontaktovány úřady regionu, Diputación de Pontevedra, mairies de Vigo a A 

Guarda, kteří mají tři zájem o účast a spolupráci na akcích, které jsou ve fázi 

stanovení akcí.

8.- Příprava místa rally

Il s'agit d'un complexe entièrement rénové il ya 3 ans in termes d'installations 

sanitaires (elles sont nouvelles), locations électriques, restaurant et cafétéria.

Stanoviště (500) jsou tři prostory se sluncem herbeux solide et des prises d'électricité 

individuelles.

2 hygienické vložky umístěné na toaletách a bohatých sprchách avec de l'eau chaude. 

Il ya des Zone avec des machines à laver et des éviers de cuisine. Il ya également 

des zones pour vider les toiletes chimiques.

Pro oslavu různých naprogramovaných aktivit bude připraven skvělý stan.

Ve všech případech je podřízeno inspekčním účinkům jmenovaných členů FICC.

9.- Exkurze přívěšek le rallye (v přípravě)

- Monte Santa Tecla et La Guardia (navštivte národní prostředí)

- Cle Cies

- Svatý Jacques de Compostelle

- El Grove, La Toja, Cambados, Moules.

- Canyons de la rivière Sil (Ribera Sacra)


